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Ελευθερία στην έρευνα 

 Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ. 1: 

 H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η 

ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.  

 ΣΛΕΕ, Άρθρο 179: 

 Η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με 

τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές 

γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα, να διευκολύνει την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της 

βιομηχανίας της, καθώς και να προωθήσει τις ερευνητικές δράσεις που κρίνονται 

αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων των Συνθηκών.  

 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε., άρθρο 13: 
 Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι 

σεβαστή. 
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Σύγκρουση Δικαιωμάτων 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας/Δικαίωμα στην πρόσβαση στην 
πληροφορία/Δικαίωμα στην έρευνα 
 
Δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 
 

 



Δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα 

 Σύνταγμα, άρθρο 9Α 

 ΣΛΕΕ άρθρο 16 

 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, άρθρο 8 

 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR) 

 N. 4624/2019 

 Οδηγία 2002/58 

 Ν. 3471/2006 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
‘Εννοια 

 

Προσωπικό δεδομένο είναι  

οποιαδήποτε πληροφορία  

για συγκεκριμένο ζων φυσικό πρόσωπο 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Κατηγορίες 

 Απλά 

 

 Ευαίσθητα (ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων) 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Φυλετική ή εθνική προέλευση 

 Πολιτικά φρονήματα 

 Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

 Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 

 Υγεία (+γενετικά+βιομετρικά δεδομένα) 

 Κοινωνική πρόνοια 

 Ερωτική ζωή/γενετήσιος προσανατολισμός 

 Ποινικές διώξεις ή καταδίκες 

 Συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων συναφείς με τα 
παραπάνω 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1) 

 Συλλογή 

 Καταχώρηση 

 Οργάνωση 

 Διατήρηση 

 Αποθήκευση 

 Τροποποίηση 

 Εξαγωγή 

 Χρήση 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2) 

 Διαβίβαση 

 Διάδοση 

 Διάθεση 

 Συσχέτιση 

 Διασύνδεση 

 Δέσμευση 

 Διαγραφή 

 Καταστροφή 
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ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

 Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων data subject 

  

 Υπεύθυνος επεξεργασίας controller 

 

 Εκτελών την επεξεργασία processor 

 Τρίτος third party 

 Αρχείο προσωπικών δεδομένων filing system 

 Αποδέκτης recipient 
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ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου 

επεξεργασίας 

 Αναλογικότητας 

 Ακρίβειας  

 Χρονικού περιορισμού τήρησης 

 

 Λογοδοσίας  

 Ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 

 Διαφάνειας  

 



Λογοδοσία 

 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 

 (επίδειξη και απόδειξη συμμόρφωσης, ελευθερία ως προς τα μέσα, που 
επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται) 

 

 Βασικά μέτρα συμμόρφωσης  

     -Εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στα δεδομένα με διαβούλευση με την 
Αρχή (Κ35) 

 -Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας (Κ32) 

 -Υποχρεώσεις κοινοποίησης παραβιάσεων (Κ 33,34) 

 -Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων, DPO (K37-39) 

 -Κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης (K40-43) 

 -Τήρηση αρχείων επεξεργασίας (K30) 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ (Συναίνεση) 

΄Εκφραση του πληροφοριακού 

αυτοκαθορισμού/Νόμιμη βάση επεξεργασίας  

 Ελεύθερη 
 

 Ρητή 
 

 Ειδική  
 

 Σαφής 
 

 Μετά από ενημέρωση(informed consent) 

  «εν πλήρει επιγνώσει» 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 Ελάχιστο περιεχόμενο: 

  

 Σκοπός επεξεργασίας 
Δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων 
Αποδέκτες δεδομένων 
Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας 
 

 

 Ενημέρωση ορατή, ευχερώς προσβάσιμη και 
κατανοητή. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 Αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης 
 

 Αναγκαία για την εκπλήρωση νόμιμης 
υποχρέωσης 
 

 Αναγκαία για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος 
του υποκειμένου, σε περίπτωση αδυναμίας 
συγκατάθεσης 
 

 Αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου 
συμφέροντος 
 

 Αναγκαία για την ικανοποίηση υπέρτερου 
έννομου συμφέροντος 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 Αναγκαία για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, σε 

περίπτωση αδυναμίας συγκατάθεσης 

 Αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το υποκείμενο 

  Αναγκαία για την υπεράσπιση δικαιώματος του υποκειμένου 

 Απαραίτητη για  ιατρική περίθαλψη 

 Αναγκαία για προστασία δημόσιου συμφέροντος 

 Για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς 

 Αφορά συγκεκριμένα δεδομένα δημοσίων προσώπων 

για δημοσιογραφικούς σκοπούς 
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Μη λήψη συγκατάθεσης  όταν : 

  

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς, 

μεταξύ άλλων, επιστημονικής ή ιστορικής 

έρευνας, που είναι ανάλογοι προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται το δικαίωμα στα 

προσωπικά δεδομένα και προβλέπουν κατάλληλα 

και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων του 

υποκειμένου (Κ 9.2ι) 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Τήρηση αρχείων επεξεργασίας (K30) 

 Προστασία δεδομένων κατά τον σχεδιασμό («Data protection by design 

και εξ ορισμού («Data protection by default») Κ25 

 Ασφάλεια επεξεργασίας (Κ32)  

 Γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων (Κ33,34) 

 Εκτίμηση επιπτώσεων και προηγούμενη διαβούλευση –DPIA (υψηλός 

κίνδυνος για τα δικαιώματα των ατόμων -συστηματική, μεγάλης κλίμακας, 

ειδικές κατηγορίες δεδομένων, χρήση νέων τεχνολογιών) - διαβούλευση με 

την εποπτική Αρχή (Κ35,36) 

  Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (Κ37-39) 

 Κώδικες δεοντολογίας (Κ40,41) 

 Μηχανισμοί Πιστοποίησης (Κ42,43) 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Ενημέρωσης 
 

 Πρόσβασης  
 

 Διόρθωσης 

  

 Διαγραφής 

 

 Περιορισμού της επεξεργασίας 

 

 Φορητότητας  

 

 Εναντίωσης 

 

 Μη συμμόρφωσης με αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις 
 

 



GDPR, άρθρο 89 

 1.   Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς υπόκειται σε 

κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ως προς τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Οι εν λόγω εγγυήσεις διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, ιδίως για να διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, 

εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο. Εφόσον οι 

εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από περαιτέρω επεξεργασία η οποία δεν 

επιτρέπει ή δεν επιτρέπει πλέον την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, οι 

εν λόγω σκοποί εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο. 

 

 2.   Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, το δίκαιο της Ένωσης 

ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που 

αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 18 και 21, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 

εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα εν 

λόγω δικαιώματα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν σοβαρά 

την επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις είναι 

απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. 
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Ν. 4624/2019, άρθρο 30 

 H επεξεργασία  ευαίσθητων δεδομένων επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση 

του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών 

στοιχείων και το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι υπέρτερο του 

συμφέροντος του υποκειμένου να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα.  

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα και 

συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του 

υποκειμένου των δεδομένων, όπως α) περιορισμοί πρόσβασης των υπεύθυνων 

επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία, β) ψευδωνυμοποίηση των 

δεδομένων, γ) κρυπτογράφηση των δεδομένων, δ) ορισμός ΥΠΔ. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, εφόσον τα 

υποκείμενα των δεδομένων έχουν συγκατατεθεί εγγράφως ή η δημοσίευση 

είναι απαραίτητη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η δημοσίευση γίνεται με ψευδωνυμοποίηση. 
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Ε. Αλεξανδροπούλου 22 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

 Διοικητικές (άρθρα 58, 83 GDPR) 
 

 Ποινικές (άρθρο 39 ν. 4624/2019) 
 

 Αστικές (άρθρο 82 GDPR)  
 



ΑΠΔΠΧ 31/2013:  

Επιτόπια επιστημονική έρευνα 

 Αίτημα για πρόσβαση ιστορικού/ ερευνητή στο αρχείο του Στρατοδικείου Αθηνών, που 

αφορά στις υποθέσεις των Εκτάκτων Στρατοδικείων Λάρισας και Τρικάλων κατά τα 

έτη1946-1950, για τη συγγραφή βιβλίου σχετικά με τα πρόσωπα που δικάστηκαν και 

καταδικάστηκαν από τα εν λόγω Στρατοδικεία κατά τα έτη 1946-1950 

 

 Προϋποθέσεις πρόσβασης: 
 

 Η πρόσβαση στα δεδομένα να γίνεται στον χώρο τήρησής τους (για να μην εκφεύγουν 

της σφαίρας επιρροής του υπεύθυνου επεξεργασίας)  

 Να εξάγονται από το αρχείο μόνο τα απαραίτητα στοιχεία 

 Να εξάγονται σε ανώνυμη μορφή (ειδάλλως ο ερευνητής καθίσταται υπεύθυνος 

επεξεργασίας) 

 

 (Μετά την εφαρμογή του GDPR δεν απαιτείται 

γνωστοποίηση ή άδεια της Αρχής για έρευνα) 
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ΑΠΔΠΧ 11/2014: 

Έρευνα με διαδικτυακή σύνδεση 

 Αίτημα για συνεχή απομακρυσμένη πρόσβαση  ερευνητή σε  βάση δεδομένων  ΣτΕ, με 

ονομαστικά στοιχεία  

 

 Προϋποθέσεις πρόσβασης:  

 α1) να παρέχεται στον ερευνητή μόνο η δυνατότητα ανάγνωσης («read-only») των 

αποφάσεων (για παράδειγμα, με χρήση της τεχνολογίας Adobe Flash) και η μέσω αυτής 

άντληση των αναγκαίων για την πληρότητα της έρευνας πληροφοριών, ώστε να μην 

καθίσταται εφικτή η μαζική μεταφόρτωση αυτών και η περαιτέρω διάδοσή τους , α2) να 

διασφαλίζει ότι η απομακρυσμένη πρόσβαση με χρήση των αποδοθέντων κωδικών θα 

είναι δυνατή μόνο από περιορισμένο αριθμό σταθμών εργασίας (για παράδειγμα, μέσω 

ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής ή σκληρής αποθήκευσης). 

 β) ο ερευνητής θα θέτει υπό επεξεργασία από το αρχείο μόνον όσα στοιχεία είναι κατά 

την επιστημονική κρίση του απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 

ερευνητικού έργου, και γ) κατά την ολοκλήρωση της έρευνας και πριν τη δημοσίευση ή 

καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση των αποτελεσμάτων της, ο ερευνητής θα προβεί 

στην ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει και θα 

καταστρέψει το τυχόν υπάρχον ονομαστικό αρχείο που έχει συλλέξει.  
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ΑΠΔΠΧ 178/2012 

 Η Αρχή χορηγεί στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» την άδεια να επιτρέψει την 

πρόσβαση στα τηρούμενα αρχεία του Νοσοκομείου στον ιατρό A για την εκπόνηση 

ερευνητικών εργασιών υπό τους εξής όρους:  

  

 α) η πρόσβαση να πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου,  

 β) ο ερευνητής – ιατρός  να εξάγει από τα αρχεία του Νοσοκομείου μόνο όσα 

στοιχεία είναι κατά την επιστημονική του κρίση απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση των συγκεκριμένων ερευνητικών του εργασιών και  

 γ) η  ανωνυμοποίηση των δεδομένων των ασθενών να γίνει από τον ίδιο τον 

ερευνητή – ιατρό κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στα δεδομένα υπό την 

έννοια ότι δεν επιτρέπεται να καταγραφούν και να συνδεθούν τα στοιχεία που 

ταυτοποιούν τα υπό έρευνα άτομα (πχ. ονοματεπώνυμα) με τα ευαίσθητα 

δεδομένα που συλλέγονται και που τα αφορούν. 
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ΑΠΔΠΧ 63/2009 

 Χορηγείται άδεια στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας  αρχείου Δωσιλόγων να επιτρέψει σε μεταπτυχιακό φοιτητή  του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης την πρόσβαση  με τους εξής όρους:  

 

α)η πρόσβαση να γίνει στον τόπο που αυτό τηρείται σήμερα, και ο ερευνητής να 

εξάγει μόνον τα δεδομένα που, κατά την επιστημονική του κρίση, είναι 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μελέτης του,  

β)να καταγράψει μόνον το ιστορικό της κάθε περίπτωσης και όχι τα στοιχεία που 

ταυτοποιούν το ιστορικό με συγκεκριμένα πρόσωπα,  

γ)να εξάγει τα στοιχεία σε ανώνυμη μορφή και να τηρήσει την ανωνυμοποίηση σε 

κάθε μεταγενέστερη χρήση των δεδομένων αυτών. 
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ΑΠΔΠΧ 54/2009 

 Χορηγείται άδεια στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας να επιτρέψει 

σε καθηγητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

την πρόσβαση σε αρχείο υποθέσεων φόνων σε δημόσιους χώρους της πόλης της 

Θεσσαλονίκης (περιγραφή συμβάντων φόνων, σχεδιαγράμματα, στοιχεία ακροαματικής 

διαδικασίας), προκειμένου να πραγματοποιηθεί έκθεση στην 2η Μπιενάλε 

Θεσσαλονίκης με θέμα «Αδύναμα Μνημεία», με τους εξής όρους: 

 

α) η πρόσβαση να γίνει στον τόπο που αυτό τηρείται σήμερα, και οι ερευνητές να 

εξάγουν μόνο τα δεδομένα που, κατά την επιστημονική τους κρίση, είναι 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μελέτης τους,  

β)να καταγράψουν μόνο το ιστορικό της κάθε περίπτωσης και όχι τα στοιχεία που 

ταυτοποιούν το ιστορικό με συγκεκριμένα πρόσωπα, που δυνατόν να 

βρίσκονται ακόμα στη ζωή,  

γ)να εξάγουν τα στοιχεία σε ανώνυμη μορφή και να τηρήσουν την 

ανωνυμοποίηση σε κάθε μεταγενέστερη χρήση των δεδομένων αυτών. 
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